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Start lessen Discussiëren Kun je
Leren
6-3 t/m 10-3 Dierenweek
7-3
Onderbouwklassen A, B en C naar
Werelddierenfeest in het
Tropenmuseum
4-4
Informatieochtend belangstellende
ouders
13-4
Studiedag school, kinderen vrij
14-4 t/m 17-4 Paasvakantie school
22-4 t/m 7-5 Meivakantie school
Nieuwe kinderen
In maart verwelkomen we Reece en Romairon op
de voorschool en Moya, Aimee, Quinn, Naniki,
Yakoub, Willem, Seiji en Kynon op school.

Ouderavonden
De komende maanden organiseren we twee
ouderavonden: een over mediawijsheid en een over
seksuele opvoeding en ontwikkeling. We
organiseren deze avonden omdat ouders aangaven
hier behoefte aan te hebben, en omdat beide
onderwerpen zowel op school als thuis leven.
De ouderavond over mediawijsheid wordt gegeven
door Martine Delfos. Martine Delfos is
biopsycholoog, therapeut, docent, onderzoeker,
taal- en letterkundige en auteur, en geeft regelmatig
lezingen over dit onderwerp. De lezing zal
plaatsvinden op dinsdag 6 juni en duurt van 19.00
tot 20.30 uur. Toegang is gratis, maar aanmelden is
verplicht, in verband met de voorbereidingen.
Aanmelden kan tot 1 april via een mail naar
cordularooijendijk@mkcdeamstel.nl
De ouderavond over seksuele opvoeding en
ontwikkeling wordt gegeven door een van onze
ouders en deskundige op dit gebied, Chantal
Lakeman, samen met onze ouder- en kindadviseur
Nuran en het schoolteam. Voorafgaand aan deze
ouderavond geeft Chantal ons schoolteam een
training, zodat we zelf de ouderavond mede kunnen
vormgeven. De avond begint gezamenlijk met een
plenaire opening. Daarna gaan we in groepen
uiteen, waarbij er workshops gegeven worden voor
ouders van kinderen van verschillende leeftijden.

Ook voor deze avond geldt, dat de toegang gratis is,
maar aanmelden verplicht. Aanmelden kan tot 1
april 2017 via een mail naar
cordularooijendijk@mkcdeamstel.nl. Deze avond
duurt van 18.45 tot 20.45 uur.
Dierenweek
Deze week is het Dierenweek! De
onderbouwklassen A, B en C gaan naar het
Tropenmuseum naar het Werelddierenfeest. Klas D
is nog maar net opgericht, en gaat met een activiteit
over dieren in de klas doen - dichter bij huis. Ook in
de midden- en bovenbouw staat het dier centraal.
De middenbouw leert deze week over wilde dieren
in Amsterdam, en kijkt de spiksplinternieuwe film
van de Amsterdamse stadsecoloog Martin Melchers
daarover. In de denksleutelgroepjes doen de
kinderen uitgebreid onderzoek naar verschillende
diersoorten, en ontwerpen nieuwe dieren. Alle
kinderen van de school maken samen een heus
kunstwerk met dieren, voor in de hal, samen met
een echte kunstenaar, Elspeth Pikaar, die het
project speciaal voor onze school heeft ontworpen.
Haar werk is te zien op haar site
http://elspethpikaar.nl/.

De kinderen tekenen
een eigen dier, waarvan
een zeefdruk wordt
gemaakt. Dit project
wordt gefinancierd door het bedrijf van een van
onze ouders, Groot & Evers Gerechtsdeurwaarders
en incassobureau. Het kunstwerk wordt vrijdag 17
maart feestelijk onthuld.

Schoolplein
Welke ouders willen vanuit hun expertise (jurist,
planoloog o.i.d.) meedenken en meehelpen om het
schoolplein te vergroten (bijvoorbeeld door een
Cruijff court op het dak van de gymzaal te
realiseren), te vergroenen (verticale tuin?), of met
andere creatieve ideeën? Aanmelden kan via
cordularooijendijk@mkcdeamstel.nl.
Tennismiddag
Op 4 april wordt er bij tennisvereniging De Meer van
12 tot 14 uur een tennismiddag georganiseerd voor
onze groepen 3 tot en met 8. Meer informatie en
een oproep voor ouderhulp ontvangt u binnenkort
via een mail.
Kleding
De kleuterklassen hebben weer behoefte aan
ondergoed en lange broeken voor kleuters, voor als
er een “ongelukje” gebeurt. Heeft u kleding over?
Inleveren kan ’s morgens bij de deur of bij de
leerkracht van uw kind.
Kunstschooldag
Dit jaar worden de groep 8 leerlingen door ons
getrakteerd op de Kunstschooldag. Op donderdag
30 maart mogen zij drie voorstellingen bezoeken bij
diverse kunstinstellingen en poppodia. Ouders
hebben hierover inmiddels een mail ontvangen.

Pilot Snappet
Deze maand start een aantal leerlingen uit groep 4
en 5 met een pilot van Snappet. Kinderen maken de
verwerking van de stof op een device waarbij zij
direct feedback krijgen op hun gegeven antwoord.
De leerkracht heeft live inzicht in waar de leerlingen
in werken en hoe het met ze gaat. De leerstof wordt
automatisch aangepast aan het niveau van de
leerling op basis van de gemaakte opgaves. Na de
pilot evalueren we het gebruik van Snappet met
leerkrachten en kinderen, en bespreken we of we in
de toekomst Snappet structureel zouden willen
gaan inzetten op onze school.
Portfolioproject
De komende periode zetten we de kindgesprekken
voort, en proberen we de leerdoelen van de
kinderen zichtbaarder te maken in de klas, zodat het
gemakkelijker en vanzelfsprekender wordt om aan
de eigen leerdoelen te werken. De studiedag in april
staat geheel in het teken van de leerlijnen en het
portfolio. Op deze dag bespreken we onder meer in
hoeverre we willen digitaliseren, oriënteren we ons
op de uitvoering van het concrete portfolio en de
koppeling met een digitale tool, evalueren we de
kindgesprekken en het werken met de leerdoelen,
en werken we de leerdoelen verder uit.

Pleinwachten gezocht!
We zoeken nog pleinwachten om de pauzes voor
goed te laten verlopen. Kunt u helpen? Aanmelden
kan bij cordularooijendijk@mkcdeamstel.nl.
Discussiëren kun je leren
Direct na de
voorjaarsvakantie
zijn de lessen van
Discussiëren Kun je
Leren gestart. De
onderbouwleerkrachten hebben een training gehad, waarmee
ze zelf met de discussielessen in de klassen aan de
slag gaan. De midden- en bovenbouwleerlingen
krijgen workshops van DKJL in de klas. De
bovenbouwgroep doet ook mee aan de voorrondes
van de Amsterdamse Debattle op 12 april in de
grote zaal van De Balie in Amsterdam. Stellingen
die aan bod komen zijn bijvoorbeeld ‘Er moeten
regels komen voor tablets en smartphones’, ‘Ouders
moeten controleren wat hun kind op internet doet’,
‘Het is makkelijk om vriendschap te sluiten met
iemand met een andere cultuur’ en ‘Als iemand je
slaat, mag je terugslaan’. Met deze lessen werken
de kinderen aan de kerndoelen voor burgerschap
en taalontwikkeling. Deze lessen zijn mogelijk door
een subsidie die hiervoor door de school is
aangevraagd.

Verkeerseducatie op het MKC
De peuters en kleuters van Dynamo, SKW en de
school doen deze maand in samenwerking met het
ABC het project ‘Jong Leren in het verkeer’. De
kinderen verkennen het verkeer door te
onderzoeken welke voertuigen je ziet op straat,
welke verkeersregels er zijn, waar je moet
oversteken, et cetera. Via rollenspel en gesprekken,
het bouwen en maken van wegen en het spelen en
werken met stoplichten en verkeersborden, leren de
kinderen over het verkeer en hoe ze zich daarin
veilig kunnen gedragen. Op het kleuterplein
schilderen we een groot verkeersparcours. We
schaffen verkeersborden aan. Zo kunnen de
kinderen ook op hun fietsjes en steppen oefenen ‘in
het verkeer’. Er wordt ook een ouderavond
georganiseerd door het ABC. Zodra de datum
hiervan bekend is, wordt u hierover geïnformeerd.
In de bovenbouw krijgen de leerlingen vanaf deze
week lessen uit het programma ‘Tussen school en
thuis’. Dit programma is speciaal voor onze school
gemaakt, met beeldmateriaal met daarop onze
eigen leerlingen, in situaties in onze eigen wijk. Ook
hiervoor wordt een ouderbijeenkomst
georganiseerd, ouders krijgen hierover nog een
mail. Op deze manier werken de kinderen aan
kerndoel 35 van het ministerie van Onderwijs: ‘De
leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal
opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument’.

De voorschoolkinderen maken een
sneeuwpop

Berichtje van Leerplicht over het Offerfeest
Als u het Offerfeest in 2017 viert op maandag 4
september, dan kunt u daarvoor verlof krijgen voor
uw leerplichtige kind. Stuurt u daarvoor een mail
naar cordularooijendijk@mkcdeamstel.nl. Leerplicht
staat het niet toe om meerdere dagen verlof voor dit
feest te geven.

Thema voorschool: Wil je mijn vriendje zijn?

In opperste concentratie uilenballen
uitpluizen tijdens de Dierenweek ‘Yes! Juf!
Juf! Ik heb een muizenkaakje!’

